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A nova face da
Como uma das facetas
da Sociedade do
Conhecimento, a educação
corporativa, em particular
a vertente chamada de
Universidade Corporativa,
passa a ser referência de
mercado na formação de
profissionais alinhados à
estratégia de negócios
l Por Anderson Gurgel

O
filósofo grego Aristóteles, já na
Antigüidade Clássica, dizia que
"a excelência não é um ato, mas
sim um hábito". A afirmação,

como muitas outras verdades surgidas
naquela época, mantém sua força ain-
da hoje e ganha um sentido especial
quando se pensa na pragmática atual
do mundo dos negócios. Como nunca,
a gestão das corporações passa pela ge-
ração de conhecimento e disseminação
de culturas empresariais. Nesse cená-
rio, a escola tradicional já não dá conta
da formação completa e continuada
dos exércitos de trabalhadores. Em res-
posta a isso, cresce o espaço para a edu-
cação corporativa ef em uma visão mais
ampla, para a variação que está se cha-
mada de Universidade Corporativa
(UC). A criação de centros de educação
formal e corporativa pelas empresas
não é, em si, um fenômeno novo, mas
ganhou nos últimos anos uma imensa
força de expansão. Estudos recentes
apontam a existência no Brasil de cer-
ca de 500 iniciativas auto declara das co-
mo UCs — um dado impressionante,
visto que até 2004 existiam por volta
de 100 delas. Contudo, os números
atuais ainda estão distantes da percep-
ção estratégica que existe sobre esse ti-
po de ação no exterior. Nos Estados
Unidos, por exemplo, há mais de 2 mil
iniciativas somente no conceito de uni-
versidade corporativa.

FORBES BRASIL • 18 DE OUTUBRO DL 2006 57



Gestão
Em última instância, investir em

educação corporativa é promover ino-
vação, competitividade e qualificação
de pessoal. Para Ana Rosa Chopard,
presidente da Associação Brasileira de
Educação Corporativa (Abec) e que
também é gerente de educação e trei-
namento da Embratel — uma das com-
panhias pioneiras nessa área —, a evo-
lução do conceito de UC se dá em uma
época em que a competição do mundo
dos negócios é muito acirrada e há uma
carência de novidades e produtos para
se relacionar com o mercado. "A socie-
dade valoriza o conhecimento, as em-
presas e pessoas que se desenvolvem."

Assim, o ensino corporativo, em
muitos casos feito com recursos de e-
learning, surge-como uma opção, já
que a melhor forma de desenvolver
competências é pela educação. Quem
avaliza essa teoria é Fredric Litto, pre-
sidente da Associação Brasileira de
Educação a Distância (Abed) e tam-
bém diretor da Escola do Futuro, da
Universidade de São Paulo. "Estamos
na Sociedade do Conhecimento ou
pós-industrial, o que significa que se
ganha mais dinheiro trabalhando com
a cabeça e com a informação", explica.
Dessa forma, o que diferencia um pro-
duto não é mais a matéria de que é fei-
to, mas sim o que ele agrega de inova-
ção. E para produzir inteligência,
quanto mais qualificação e treinamen-
to, mais fértil será o cenário criativo.

A Abec, entidade que representa as
iniciativas de educação corporativa,
surgiu para facilitar o intercâmbio en-
tre as empresas que atuam na área e
também para ajudar na certificação
dos profissionais que estão participan-
do de cursos diferenciados que as com-
panhias atualmente estão oferecendo.
Ana Rosa lembra que a maior dificul-
dade na troca de informações é a am-
pla gama de atuação que existe na área.
Há iniciativas como a da Petrobras que
formam pessoal em nível de mestrado
e doutorado para a geração de conhe-

Eduardo Pellegrina, da Motorola, e Ana
Rosa Chopard, da Abec: boas
experiências com a educação corporativa

cimento sobre a exploração de petró-
leo em águas profundas. Mas há, tam-
bém, outras ações, como a de empresas
de engenharia, a exemplo da Método,
que oferecem alfabetização para os
seus colaboradores.

A amplitude é imensa. Tanto é assim
que o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior criou
uma linha de atuação totalmente volta-
da para a educação corporativa. O go-
verno federal, segundo Paulo Baltazar

Ramos, assessor do De-
partamento de Articula-
ção Tecnológica dessa
unidade ministerial, vê o
investimento nessa área
como estratégico e, por is-
so, incentiva a abertura
desse diálogo entre com-
panhias e sociedade para
oferecimento de educação
corporativa. "Interessa pa-
ra nós ter empresas com-
petitivas, sólidas e que ge-
ram inovação e têm quali-
dade de serviço."

O ministério trabalha
atualmente na análise de
uma pesquisa que de-
monstra que o movimen-

to das UCs ganha corpo no Brasil. As
ações nessa área são continuadas há pe-
lo menos seis anos, e a taxa de cresci-
mento é constante. "Os números do
nosso estudo indicam que a educação
corporativa está sendo percebida co-
mo fundamental para a estratégia de
negócios e cada vez mais atrelada aos
interesses da empresa."

Tanto Ana Rosa, da Abec, quanto Ra-
mos, do Ministério do Desenvolvimen-
to, apontam a necessidade de dar um
salto nas parcerias, no estreitamento das
relações com instituições de ensino e
na definição de métricas e parâmetros
para esse setor. Um bom exemplo des-
se nó é a própria definição do que vem
a ser uma UC. "Deve ser o alinhamen-
to de competências estratégicas e hu-
manas para a geração de conhecimen-
to para os negócios", defende ela.

Ângela Fleury de Oliveira, gerente de
projetos e professora da Fundação Dom
Cabral, reforça que UC não é a mesma
coisa que educação corporativa. A edu-
cação corporativa é feita por qualquer
empresa que tenha ações de treinamen-
to de cooperados. Já o conceito de UC
passa por uma visão muito mais estra-
tégica. Segundo ela, esse modelo de
qualificação profissional, como aliada

58 FORBES BRASIL • 18 DE OUTUBRO DE 2006



A educação corporativa vem sendo percebida como fundamental
para a estratégia de negócios e para os interesses da empresa

dos negócios, surge com a ação pionei-
ra da General Motors, nos Estados Uni-
dos, na década de 50. O modelo bem-
sucedido, comenta a especialista, fez
com que existam hoje ações similares
em todo o mundo.

Para ela, a UC passa por um concei-
to de cadeia de valor estendida, o que
envolve colaboradores, fornecedores e
clientes. Segundo Ângela, se bem feita
essa iniciativa pode impactar direta-
mente os negócios."Quando a Fiat bra-
sileira criou a sua UC, produzia 500 car-
ros por dia; hoje são mais de 2500 car-
ros por dia", exemplifica. A professora e
pesquisadora da Fundação Dom Ca-
bral denuncia que há muitas empresas
fazendo marketing em cima desse con-
ceito, promovendo na sociedade idéias
que não se relacionam com o princípio
das universidades corporativas.

Um bom exemplo de um caso típico
a ser desenvolvido por uma UC, dado
por Ângela, acontece na Natura. Nessa
empresa da área de cosméticos há um
grande desafio a ser superado quanto à
cultura corporativa: "Essa companhia
brasileira está em processo de interna-
cionalização da marca, e é fundamental

para o êxito dessa ação que todas as eta-
pas desse processo sejam bem prepara-
das e que as pessoas envolvidas estejam
muito bem treinadas", explica.

Ainda a partir do exemplo da Natu-
ra, a especialista defende que uma UC
só deveria cuidar dos projetos estraté-
gicos de uma empresa, evitando ser
confundida com uma área responsável
unicamente por treinamentos, sobre-
tudo se não forem estratégicos para ela.
"Faz sentido distinguir treinamento es-
tratégico, visto que hoje a competição
já não é mais entre duas empresas, mas
sim entre cadeias produtivas", reforça.
Contudo, ela acrescenta que o serviço
prestado pela Dom Cabral na monta-
gem de UC vai levar em conta os inte-
resses de cada empresa.

Essa percepção se traduz na UC
criada pela Confederação Nacional
das Revendas AmBev e das Empresas
de Logística da Distribuição (Confe-
nar). A partir de uma parceria com o
Ibmec, a entidade começou a oferecer
aos colaboradores dos seus associa-
dos cursos de formação. Em 2004, por
exemplo, foi oferecido o MBA Confe-
nar, um curso com 13 módulos e que

foi concluído em meados do ano pas-
sado, num modelo exclusivo para os
distribuidores de bebidas associados.
Além dessa iniciativa, muitas outras
estão sendo desenvolvidas, como mó-
dulos do Programa de Desenvolvi-
mento Gerencial, entre eles o curso de
Gestão de Pessoas e o de Gestão Fi-
nanceira e Controle.

Reginaldo Milano, gerente comer-
cial do grupo Unibeb, que tem base em
Votorantin, no interior de São Paulo,
já teve oportunidade de fazer uma pós-
graduação na UC da Confenar, que
tem parceria com o Ibmec. O Grupo
Unibeb, que faz parte das parceiras da
Ambev, resolveu apostar na qualifica-
ção profissional e selecionou alguns
colaboradores para um curso da con-
federação voltado para a área de reven-
das. "Fui o primeiro gerente a partici-
par do curso, na segunda turma", reve-
la. A primeira turma montada contem-
plou os diretores.

O curso era ministrado uma sema-
na por mês, quando Milano tinha li-
beração da empresa para se deslocar
para São Paulo para assistir ao curso.
O MBA chamado de Gestão Estratégi-

Fonte: Fundação Dom Cabral / Universidades Corporativas
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ca de Revendas, tinha disciplinas co-
mo organização, liderança e motiva-
ção, além de direito empresarial e até
empreendedorismo, e foi concluído
em julho de 2005. "O curso me deu
ferramentas para o crescimento pro-
fissional. Hoje me sinto preparado pa-
ra novos desafios e para crescer pro-
fissionalmente", fala. Hoje ele partici-
pa de módulos complementares para
reciclagem e aperfeiçoamento, como
por exemplo na área de logística.

Outra iniciativa de destaque na área

1996 já havia o uso de ferramentas de
e-learning nos treinamentos feitos na
Embratel. "Começamos a trabalhar
usando a intranet para cursos on-line.
Em 1998 foi criado um site-escola que
chegou a ser até comercializado no
mercado. Para a adoção da UC, em
2003, foi fundamental o uso de tecno-
logia, e a empresa adotou softwares de
Learning Management Systems
(LMS), que são os sistemas que geren-
ciam todas as ações educacionais,
criando um ambiente de educação na

rede."Com essa solução, os coordena-
dores sabem tudo o que acontece no
treinamento dos colaboradores", diz.

Junto com a tecnologia, foram bus-
cadas também as parcerias fundamen-
tais. Vieram os MB As montados a par-
tir de ações conjuntas com grandes ins-
tituições de ensino, com a Fundação
Dom Cabral, a PUC-RJ, a UFF e a pró-
pria ESPM. Flávia Firmino, diretora de
operações da pós-graduação desta úl-
tima universidade, confirma a partici-
pação em cursos da Embratel. "Os per-

A criação de cursos sob medida para empresas em parceria com
instituições de ensino é uma das tendências em alta nas UC

de UC é a da Embratel. Ana Rosa, que
chegou à presidência da Abec a partir da
sua experiência na operadora, lembra
que por ser de uma área fortemente cal-
cada em tecnologia, a empresa tem uma
cultura de atualização, de reciclagem.
"Na nossa área de atuação é regra que
quanto mais se usa a tecnologia, mais
se deve investir em treinamento", diz.
Oficialmente, a área de educação cor-
porativa da companhia foi criada em
2003, mas ela é o ápice de um processo
que foi iniciado com a privatização e
com a chegada da concorrência.

Como bem lembra Ana Rosa, desde

Flávia Firmino, da ESPM: "Cursos com
professores ligados à universidade e ao

setor específico são boa opção"

fis dos nossos professores mesclam um
lado acadêmico forte com uma grande
presença de mercado no mundo em-
presarial", completa.

Além da Embratel, Flávia destaca ou-
tras parcerias estratégicas em UC da
ESPM. Uma delas é com o Ibope. Nes-
se caso, foram montados cursos com
metade dos instrutores pertencentes a
cada lado. Desse grupo surgiu o con-
teúdo ideal a ser ministrado. Outros ca-
sos de sucesso são o acordo com o São
Paulo Futebol Clube, no curso Marke-
ting Champion, na área de gestão es-
portiva, e o suporte dado à UC da com-
panhia Saint-Gobain, onde já atendeu
mais de 2 mil pessoas. "As empresas
buscam cada vez mais agilidade, inova-
ção e flexibilidade, e para isso precisam
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ser mais empreendedoras, pró-ativas e
criativas; sem constante atualização do
pessoal, isso é impossível", sentencia.

Outro caso de UC de grande desta-
que é o da Motorola. Eduardo Pellegri-
na, diretor de RH dessa companhia, ex-
plica que o que fez a empresa criar uma
unidade de educação corporativa foi,
como no caso da Embratel, a necessi-
dade de inovar em produtos e serviços.
"Temos um histórico de décadas de in-
vestimento em pesquisa e desenvolvi-
mento", diz. O projeto de UC começou
com a criação dessa unidade com um
catálogo de cursos anuais direcionados
para a empresa e oferecidos a colabora-
dores. Esse modelo foi modificado por

Luiz Alberto Machado, coordenador dos
cursos in company da Faap: "Esse
modelo de ensino está ganhando força"

Outra instituição muito requisitada
para parcerias com empresas é a Fun-
dação Armando Álvares Penteado (-
Faap), de São Paulo. Luiz Alberto Ma-
chado, vice-diretor da Faculdade de
Economia e coordenador dos cursos
in company da instituição, explica que
esse modelo de ensino vem ganhando
força em função do sucesso dos cursos
de pós-graduação executiva. Aos pou-
cos, foi surgindo a demanda para cur-
sos fechados, exclusivos para grupos.
"Sinto que, dessas experiências, mui-

volta do final dos anos 90. Naquela oca-
sião, a estrutura de UC passou a contar
com uma estratégia de cursos on de-
mand, ou seja, os cursos passaram a ser
oferecidos em função da necessidade
dos colaboradores.

A partir de 2003, acrescenta Pellegri-
na, o projeto de UC entrou numa tercei-
ra fase. Com essa nova mudança, o mo-
delo on demand leva em consideração
as necessidades de colaboradores e da
empresa para montar cursos de qualifi-
cação."Nesse modelo, acreditamos que
estaremos realmente trabalhando nos
temas de grande interesse para a nossa
corporação", diz. Um exemplo dessa
ação pode ser um curso de estratégia
na área de compras.

O tema, para uma empresa do ta-

manho da Motorola, é da
maior complexidade: "En-
volve muito mais que compra e logís-
tica e, por isso, são treinamentos da
maior importância para a estratégia da
empresa", diz Pellegrina. Esse curso es-
tá sendo feito em parceria com a Fun-
dação Instituto de Administração
(FIA), relacionado à Faculdade de Eco-
nomia e Administração da USP. Nesse
modelo, o participante assiste aos mó-
dulos de compra e logística e conquis-
ta créditos que já valem para um MBA
em logística e compras. A empresa tem
atualmente 450 funcionários usufruin-
do cursos de treinamento, dos 2200 mil
total. O investimento anual em educa-
ção corporativa é de cerca de US$ l
milhão somente no Brasil.

tas empresas aca-
bam criando suas

universidades corporativas", fala.
Um cliente da Faap é a Associação

Nacional dos Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco). Essa UC foi
criada em 2003 e promove cursos de
MBA e pós-graduação, para alta dire-
ção, e graduação, para nível gerencial.
Além dessa entidade de classe, a facul-
dade paulista também participa de prá-
ticas de educação corporativa na SAB
Company, companhia especializada em
comércio internacional, e na Unimed."-
Mais recentemente passamos a oferecer
cursos para as Forças Armadas; são cur-
sos de gestão estratégica desenhados
para as demandas dessas instituições
militares", completa Machado. 

Text Box
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